
Pořadové číslo: 12/4.4.1.

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 7.12.2015

Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 12. 
2015

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru správy majetku a komunálních 
služeb

Název návrhu:

Směna nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje směnu části pozemku p.č. 34, zahrada, označené dle geometrického plánu č. 604-

178/2014 jako pozemek p.č. 34/3, zahrada, o výměře 1 193 m2 ve vlastnictví statutárního města 

Přerova za pozemek p.č. 1027/1, orná půda, o výměře 3814 m2, oba v k.ú. Újezdec u Přerova, ve 
společném jmění manželů A***a J***S***.
Směna pozemků by byla realizována s doplatkem rozdílu směňovaných nemovitostí a to ve prospěch 
manželů S*** ve výši 297 920,- Kč.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova na své schůzi dne 26.11.2015 podala návrh ZM neschválit převod dle návrhu 
usnesení.

Rada města Přerova na své schůzi dne 5.3.2014 schválila záměr směny.

Výbor pro místní část Újezdec

Místní výbor neměl námitek k předmětné směně.

Koordinační skupina

Koordinační skupina na svém jednání dne 10.1.2014 neměla námitek ke směně pozemku p.č. 1027/1 
za část pozemku p.č. 34 , oba v k.ú. Újezdec u Přerova. Doporučila ze směny vyjmout plochy určené 



územním plánem pro plochy veřejných prostranství a plochy krajinné zeleně. Dále upozornila, že 
hodnota směňovaných pozemků bude rozdílná.

Důvodová zpráva:

Pozemek p.č. 1027/1, orná půda, o celkové výměře 3814 m2 ve vlastnictví manželů S***e situován po 
levé straně ul. Hlavní při vjezdu do zastavěné části obce Újezdec.

Pozemek p.č. 34, zahrada, o celkové výměře 1905 m2 ve vlastnictví statutárního města Přerova je 
situován podél ulice Spojovací v obci Újezdec.

Na odbor správy majetku se obrátili manželé S***,*** se žádostí o směnu pozemku p.č. 1027/1, který 
je v jejich vlastnictví za pozemek p.č. 34 ve vlastnictví statutárního města Přerova. Ve své žádosti 
uvedli, že směnou pozemků by měli možnost rozšíření své zahrady na pozemku p.č. 20 o část 
pozemku p.č. 34, který se nachází přes místní komunikaci. Dále uvedli, že na pozemek p.č. 1027/1 
mají ztížený přístup, vzhledem k tomu, že při výstavbě komunikace nebyl zbudován sjezd na tento 
pozemek. 

Občanská veřejnost byla se záměrem seznámena zveřejněním na úřední desce Magistrátu města 
Přerova ve dnech od 10.3.2014 do 24.3.2014 a ve dnech 5.11. 2015 do 19.11.2015.

V průběhu projednávání záměru směny obdržel odbor správy majetku stížnost sousedních vlastníků, 
týkající se nesouhlasu s navrhovanou směnou pozemků. Vzhledem k této skutečnosti byla tato 
dispozice pozastavena do prošetření stížnosti. V měsíci dubnu 2015 byla stěžovatelům zasláno sdělení 
odborem stavebního úřadu a životního prostředí, že nebyly shledány důvody k zahájení řízení.

Dle znaleckého posudku vypracovaného JUDr. Vratislavem Dočkalíkem ze dne 6.10.2015 činí cena v 

místě a čase obvyklá za pozemek p.č. 1027/1 o celkové výměře 3814 m2 - (část pro rodinné domy o 

plošné výměře 2288 m2 - 455 660,- Kč, tj. 199,- Kč/m2 a část pro veřejnou zeleň o plošné výměře 

1526 m2 - 92 290,- Kč, tj. 60,- Kč/m2). Za pozemek p.č. 34, zahrada, označený dle geometrického 

plánu č. 604-178/2014 jako pozemek p.č. 34/3, zahrada, o výměře 1 193 m2 činí cena v místě a čase 

obvyklé 250 030,- Kč, tj. 209,- Kč/m2. Tzn. že rozdíl směňovaných nemovitostí je 297 920,- Kč ve 
prospěch manželů S***.

Náklady spojené se směnou pozemků, tj. náklady za vypracování geometrického plánu ve výši 7 260,-
Kč a znaleckého posudku ve výši 5 807,- Kč, by byly hrazeny v případě uskutečnění směny poměrnou 
částí, tj. každý z účastníků jednu polovinu. Tato skutečnost by byla řešena v ujednání směnné smlouvy 
mezi statutárním městem Přerovem a manželi S***

Pro informaci odbor správy majetku uvádí, že potřebné finanční prostředky jsou v rozpočtu odboru 
správy majetku pro rok 2015.

Důvodem předložení této dispozice v Zastupitelstvu města Přerova je žádost manželů S*** o 
směnu pozemků, uvedených v návrhu usnesení za účelem rozšíření jejich zahrady.


